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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
„Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem“. Toto staré české přísloví říká, že v dubnu
bývá ještě
dosti chladné
počasí.
Letos
to
však neplatilo.
Nezvykle teplé
počasí
umožnilo
začít
s jarním
úklidem
o
něco dříve
než obvykle. Naše technické služby
tak měly možnost udělat spoustu
užitečné práce. Podařilo se jim dokončit začištění špalet okolo nových dveří na budově úřadu a u
cukrárny. Velmi pěkně upravily
okolí pumpy na kožlanském hřbitově a sezení s lavičkou u pomníku
před městským úřadem.

Také umístily nádobu na sběr
dešťové vody u budovy DPS. To
umožní jejím obyvatelům efektivnější a hlavně levnější zalévání
krásně upraveného okolí této budovy. Efektivní využití nové techniky se plně projevilo při úklidu
staré zdi u hájovny, které naši
pracovníci zvládli bez cizí pomoci.

Jako každý rok jsme získali od
Úřadu práce ČR pracovníky na tzv.
veřejně prospěšné práce. Letos
máme tři pracovnice na úklid, na
hřiště a na práci v lesní školce a od
začátku jsou plně vytíženy.
O jarní úklid komunikací a krajnic ve Dřevci jsme požádali SÚS
Kralovice. Kvůli častým stížnostem
občanů Dřevce na nepořádek
(bahno, voda) na místní silnici
jsme dávali požadavky SÚS již delší dobu. Letos se to podařilo a pracovníci silnic zde odvedli velmi
dobrou práci. Vše pod pečlivým
dohledem místních členů zastupitelstva města.
Investiční akce zatím ještě nezačaly, ale menší věci jsme už začali
realizovat. Jako první proběhla
výměna plynového kotle v jednom
z našich bytů na poště. Původní
kotel byl již v havarijním stavu a
byl vyměněn za modernější kondenzační. Připravujeme také opravu kanalizace vedoucí z budovy
muzea směrem k hlavnímu kanalizačnímu sběrači. Kořeny dnes již
vykácených kaštanů u muzea ji
zcela zničily.
Z administrativních
záležitostí
bych chtěl zmínit další podané žádosti na financování sociálních služeb v DPS, na lesní oplocenky a
dvě dotace na vybavení a techniku
pro naše hasiče. Úspěšní jsme byli
s dotací na veřejné osvětlení
v Polní, Luční a Větrné ulici. Od Plzeňského kraje jsme obdrželi 300
tis. Kč. Také jsme dostali 5 tis. Kč
na tisk propagačního materiálu do
našeho informačního centra.
Letošní první odběry vody dopadly dobře. Celkové výsledky najdete na našich webových strán-

kách. Příští měsíc vejde v platnost
nový zákon o ochraně osobních
údajů (GDPR) a také náš úřad se
na to musí připravit. Prvním krokem byla provedená analýza současného stavu GDPR, z níž nám
odborná firma zhotoví patřičný
soubor
opatření,
který
bude
v souladu s novým zákonem.
V dubnu se uskutečnil zápis do
1. třídy naší mateřské školy. Dle
informací ředitele školy se přihlásilo 10 nových žáků.
Z kulturních a společenských akcí mi dovolte zmínit výroční členskou schůzi kožlanských myslivců
a také vítání nových občánků.
V letošním roce jsme jich přivítali
celkem 11.
Poslední dubnový den se pojí
s lidovou tradicí „pálení čarodějnic“
a stavění májek. Bylo tomu tak i
v Kožlanech a v našich obcích.
Mnohde to bylo spojeno i s akcemi
pro děti. Organizátorům z řad
hasičů, sportovců a DDM za toto
patří velké poděkování.
Na závěr mi dovolte dvě upozornění.
V poslední
době
se
v Kožlanech rozšířil nešvar bezohledné a rychlé jízdy cyklistů po
chodnících. Upozorňuji na to, že
může dojít ke zranění a viníka tak
může tento přestupek přijít hodně
draho. Druhé upozornění se týká
odkládání odpadů ke kontejnerům
na separovaný odpad. Odkládaný
velkoobjemový a nebezpečný odpad v těchto místech musíme uklízet a zaplatíme to z našich peněz.
O to méně máme peněz na jiné
potřebné a všem prospěšné věci.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 9. 4. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
č. 59/18 - program 5. zasedání
rady města; č. 60/18 - vyplacení
finančního příspěvku při narození
dítěte všem žadatelům o finanční
příspěvek; č. 61/18 - uzavření Ma-

teřské školy v Kožlanech v období
letních prázdnin od 23. 07. 2018
do 17. 08. 2018 z důvodu rekonstrukce dvora MŠ a provádění nutných údržbářských a úklidových
prací; č. 62/18 - překop chodníku
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před č.p. 124 Kožlany z důvodu
opravy přípojky kanalizace po dobu jednoho měsíce za podmínky
dodržení platných bezpečnostních
předpisů a zajištění bezpečnosti
pro chodce; č. 63/18 - smlouvu o
umístění stavby vodovodní a kana-

lizační přípojky do pozemků města
p.č. 3700/10 a 4287/3 vše k.ú.
Kožlany za účelem připojení stavebního pozemku p.č. 3671/3 k.ú.
Kožlany z důvodu stavby rodinného domu.

Rada souhlasí:
č. 64/18 - se stavbou rodinného
domu a garáže na parcele p.č.
3656/4 v k.ú. Kožlany bez připomínek.

Informace pro občany
Důležitá informace

Upozornění

Na základě oznámení svozové firmy Marius Pedersen
oznamujeme, že od května bude nadále bioodpad
v Kožlanech, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Bučku svážen ve čtvrtek v SUDÉ TÝDNY a to počínaje 3. 5.,
dále pak 17. 5., 31. 5., 14. 6………….

Upozorňujeme, že v letošním roce budou opět prováděny výměny vodoměrů u nemovitostí, které mají vodoměr po 6tileté době použití. Výměny bude provádět
p. Kůsa, který daným majitelům výměnu oznámí. Vše
lze ověřit na Městském úřadě – p. Plačková.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 19. 5. 2018
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

Buček /náves /
Hodyně /náves/
Dřevec /náves/
Dřevec /KD/
Hedčany /náves/
Kožlany /proti MÚ/
Kožlany
/horní křižovatka u Sparu/

8:00 – 8:15
8:20 – 8:40
8:45 – 9:00
9:05 – 9:15
9:45 – 10:00
10:10 – 10:40
10:45 – 11:05

Časy jsou orientační
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ!!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky!!!

Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů,
lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné
oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
osobní, nákladní, traktorové
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky,
pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace,
vinotéky
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky.
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola
Duben začal pro žáky školy sportovně. V prvním týdnu po Velikonocích vyjeli žáci i žákyně na volejbalový turnaj a dívky se zúčastnily turnaje v basketbalu. Jak se
jim dařilo, najdete na jiném místě
zpravodaje.
Ve čtvrtek 5. dubna jsme přivítali v první třídě návštěvu z naší
školky. Předškoláci se přišli podívat
na své kamarády, podívat se, co
už se všechno naučili a setřást
ostych před zápisem. Ten se konal
ve středu 11. dubna. K zápisu se
dostavilo 10 dětí z naší školky a 1
dítě z MŠ na Chříči. Během zápisu
děti malovaly postavu, poznávaly
geometrické tvary, čísla, zvířata,
povídaly nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních činnostech
www.kozlany.cz

lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost.

O dětech máme také informace od
jejich třídních učitelek, které jsou s
nimi po rodičích nejdelší čas. Rodiče jednoho dítěte požádali o odklad a já jsem jim na místě vyhověl. Nikdo jiný o odklad nepožádal
a tak bylo přijato 10 dětí. Ve škol-

ním roce 2018/2019 by tedy mělo
nastoupit minimálně těchto 10
prvňáčků. Abychom vyšli vstříc některým rodičům, hledáme možnosti, jak prodloužit provoz školní družiny a otevírat jí již v 6:30. Předpokládám, že když se podaří sehnat finance, najedeme na tuto
otevírací dobu od září. Výsledky
zápisu budou zveřejněny začátkem
května na stránkách školy a na
nástěnce v mateřské škole. Připomínám, že seznam přijatých dětí je
zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič obdržel při zápisu.
Po několika silnějších ročnících
nás čeká znovu útlum. V tomto
školním roce jsme se pohybovali i
díky několika cizincům kolem počtu
145 žáků ZŠ a 48 žáků MŠ. Tyto
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počty nyní budou klesat. Předpokládám, že příští rok bude navštěvovat ZŠ cca 138 žáků a MŠ 45
dětí. Tam se také pilně připravujeme na zápis, který proběhne ve
středu 2. května od 14:30 do
16:00 hodin.
V polovině dubna se konala pedagogická rada a následně třídní
schůzky. Mimo prospěchu poklidné
vody školy nejvíce rozvířilo několik
zachycených případů natáčení a fotografování žáků během výuky a
následné umístění těchto dokumentů na sociální sítě. Těmto žákům jsme za hrubé porušení školJaro už je tu…
Všichni se těšíme na krásné počasí, kdy můžeme na zahradě
školky odkrýt pískoviště a užívat si
co nejvíce čerstvého vzduchu. Zdá
se, že letos přišlo rovnou léto, a
tak hurá ven.

A když je ošklivo, jedeme do kina. Celá mateřská škola vyrazila 4.

ního řádu udělili přísné tresty.
Všichni rodiče byli následně seznámeni s tím, že při dalším podobném přestupku bude žákům
snížena známka z chování.
V posledním dubnovém týdnu
začal pro 3. – 4. třídu plavecký výcvik, který bude končit až poslední
týden v červnu. Umění plavat je
podle mého názoru v dnešní době
důležitá a snad také běžná věc. Ti
starší ho již zvládají bez větších
problémů. Od letošního roku je
plavání povinné ve všech školách a
ministerstvo přišlo i s dotací na
dopravu. Ta sice nepokryje celé

náklady, ale děti budou doplácet
jenom cca 100,- na osobu. Náklady na bazén a výuku instruktorů
platí jako každý rok škola.
Na závěr bych chtěl připomenout
uzavření celé školy, tzv. ředitelské
volno, které se bude konat 30. 4. a
7. 5. V těchto dnech budou probíhat přípravy směrnic na GDPR.
Ochrana osobních údajů razantně
ovlivní nakládání s těmito údaji. I
když ve škole nikdy k žádnému
úniku osobních údajů nedošlo, musíme se přizpůsobit evropským
normám.
Mgr. Jaroslav Švarc

dubna na promítání do Kralovického kina na dobrodružnou akční
kreslenou pohádku „Odvážná Vaiana“. V kině se nám moc líbilo, určitě si po čase ještě zopakujeme.
5. dubna se byli naši předškoláci
podívat za kamarády v 1. třídě.
Před plánovaným zápisem se seznámili s prostředím školy a podívali se, co už děti zvládají.
K zápisu jich z naší školky šlo letos
10.
Koncem dubna nás čeká ještě
společné fotografování a představení herečky z Plzeňského divadla
Alfa s Ovčí pohádkou.
I v květnu bude rušno, letos
nám nabízejí rodiče různá zpestření a nové zážitky pro děti. Můžeme

se těšit na prohlídku terárií u p.
Mudry, povídání o včelách (zajistila
p. Šilerová), také nás čeká ukázka
Policie ČR, samozřejmě školní výlet
a zahradní slavnost pro předškoláky. Děkujeme všem kdo nám
v mateřské škole pomáhají a aktivně se zapojují.

Lenka Kozlerová

Okresní turnaje míčových her

V úterý 20. března se zúčastnili naši nejstarší kluci
okresního kola v basketbalu v Plasích. Do turnaje se
přihlásily jen čtyři týmy z našeho okresu: ZŠ Kralovice, ZŠ Plasy, Gym. Plasy a ZŠ Kožlany. Hrálo se každý s každým a naši hráči prošli turnajem s dvěma výhrami a jednou porážkou od Kralovic. To znamenalo
www.kozlany.cz

druhé místo. Hoši předváděli (hráli jen v pěti) hezký
basketbal a Vašek Berbr byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje s 42 body.
Opět v Plasích 4. dubna se konal okresní turnaj ve
volejbale děvčat z 8. a 9. tříd. Postavili jsme tým a
děvčata se postupně utkala se ZŠ Zruč-Senec, Gym.
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Plasy, ZŠ Kralovice a ZŠ Vejprnice. Pouze s posledně
jmenovaným prohrála a to znamenalo druhé místo.
Hoši stejné kategorie odehráli svůj turnaj o den později v Kralovicích za účasti ZŠ Horní Bříza, ZŠ Dolní
Bělá, ZŠ Kralovice a nás. Velice lehce kluci porazili
týmy Horní Břízy a Dolní Bělé a o prvenství se utkali,
jako vždy, s Kralovicemi. A opět, stejně jako vloni,
prohra. Tím napodobili děvčata a brali druhé místo.
Přesto skvělá druhá místa v okrese, která škola se
může tím pochlubit.
Ve čtvrtek 5. dubna, tentokrát v Kožlanech, se
utkala družstva basketbalistek z 6. a 7. tříd. V této

věkové kategorii nemáme moc na výběr, proto jsme
naše družstvo doplnili dvěma děvčaty z osmé třídy
(roč. 2004) a dále hráli ještě dvě dívky z pětky. Přihlásila se jen tři družstva: ZŠ Kralovice, Gym. Plasy a
my. Opět jsme dostali nařezáno od Kralovic a
s gymnáziem jsme hráli docela vyrovnaně, přesto
prohráli. Což znamenalo konečné třetí místo, stejně
jako starší dívky v prosinci. Ani toto není ostuda, být
třetí v okrese. Zarážející je, že mnohem větší školy
než je naše, se ani nepřihlásí!
Mgr. Jaroslav Berbr

KNIHOVNA KOŽLANY
Městská knihovna oznamuje, že dne 15. května bude knihovna uzavřena z důvodu školení.
Městská knihovna Kožlany se také letos zapojila do již V. ročníku soutěže Přijď do knihovny a získej vstupenku
do ZOO. Tato soutěž probíhá ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni. Děti si vyzvednou
průkazku, podmínkou k získání vstupenky je 12 návštěv knihovny a půjčit si knihu o přírodě. Soutěž trvá do
konce roku 2018. Bližší informace mají děti ve škole, nebo získáte v knihovně.
Hana Tupá

KULTURA

Pozvánka na vernisáž výstavy

Bohumil Konečný
malíř a ilustrátor,
který žil v osmdesátých letech v Kožlanech
Vernisáž 1. června 2018 v 17:00 hod.
Městské muzeum Kožlany
Výstava potrvá do 31. 8. 2018
Bohumil Konečný, známý pod přezdívkou „Bimba“ - český malíř a ilustrátor
Bohumil Konečný se narodil 19. dubna 1918 v Plzni.
Už od dětství projevoval velký výtvarný talent. Na
podzim roku 1935 v posledním roce studia na tehdejší
II. státní československé reálce v Plzni nakreslil velkou karikaturu profesorského sboru – tzv. Kulometwww.kozlany.cz

nou rotu. Kresba mu sice vynesla kázeňský postih, ale
zároveň mu pomohla se seznámit s malířem Zdeňkem
Burianem. Ten mu doporučil jít studovat na Akademii
výtvarného umění. Bohumil Konečný nejdříve studoval na Vysokém učení technickém, později přestoupil
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na Akademii, kde studium musel ukončit, protože vysoké školy byly za německé okupace uzavřeny. V roce
1941 dostal práci ve Zlíně, kde firma Baťa hledala reklamního výtvarníka. Byl zde necelé dva roky, potom
se vrátil do Plzně a usadil se na Boreckém mlýně, aby
se ukryl před pracovním úřadem, který by ho mohl
poslat na práci do Německa. Věnoval se krajinomalbě
a příležitostným zakázkám.
Bimba Konečný kreslil mnoho ilustrací pro časopisy
Ahoj, Rozruch i Foglarova Mladého hlasatele. Byl autorem mnoha časopiseckých obálek, nejznámější je
asi jeho obálka s Rychlými šípy z poválečného časopisu Vpřed. Jeho ilustrace se objevovaly v časopisech
Mladý technik, Svět motorů, Mladá tvorba, Roháč,
Práce, Květen. Pro časopis Mladý technik ilustroval
příběhy Zikmunda a Hanzelky z jejich cesty kolem
světa. Takových zakázek v té době nebylo mnoho.
Kreslil plakáty, propagační materiály pro exportní výrobky, např. plzeňské pivo, boty, keramické výrobky,
bižuterii, tiskařské a textilní stroje, sportovní vybavení
nebo zápalky.
Pro Ostravské nakladatelství Profil ilustroval knihy
Otakara Batličky, kde mohl opět uplatnit svůj talent
pro akční a dynamickou ilustraci. Dobrodružnou literaturu vydávalo v té době také nakladatelství Růže
v Českých Budějovicích.
V tvorbě Bohumila Konečného se také objevují české pin – up girl. Jeho kresby žen byly úžasné. Malíř
Kája Saudek o něm napsal „Konečný, to byl člověk,
který uměl v roce třicet sedm nebo třicet osm to, co
dnes v Americe umí sotva pár desítek malířů. Byl neporovnatelný s čímkoli. Tento Bohumil Konečný, zcela

zapomenut a za života neuznán, byl absolutní génius,
který už je tak nebude. To, co umím, mě naučil on.“
Kariéru Bohumila Konečného neblaze poznamenala
spolupráce s Petrem Sádeckým. Spolu se Zdeňkem
Burianem pro něj Konečný namaloval komiks o bojovnici Amazoně. Sádecký kresby ukradl a emigroval na
západ, kde Amazoně přimaloval rudou hvězdu na čelo
a vytvořil z ní ženu říjnové revoluce – Oktobrianu. Ta
začala žít vlastním životem a stala se kultem- Dawid
Bowie o ní chtěl natočit film, pop-punkový zpěvák Billy Idol si nechal vytetovat její podobiznu na paži…
Pro
Bohumila Konečného skandál znamenal
v podstatě konec kariéry. Komunistický režim mu
znemožnil na řadu let publikovat. Zbyla mu jen spolupráce se Slovenskem a Magazínem polovnika. Pro
výrobní družstvo Směr vytvořil obrázky na víka od
krabic slepovacích plastových modelů letadel a lodí.
V osmdesátých letech maloval obrazy s westernovou
tematikou nebo krajiny. V roce 1983 se stěhuje se
svojí manželkou paní Evou do Kožlan. V Kožlanech žije sedm let. Léto tráví s rodinou své dcery Evy Hoffmanové na mlýně v Borku. V roce 1989 ilustroval pro
časopis Pionýr seriál Akce atentát od Jaroslava Čvančary. V pozdějších letech vyšlo dvacet knih, kde byly
použity ilustrace s obrázky od Bohumila Konečného.
Bohumil Konečný zemřel 14. ledna 1990 v Kožlanech.
(V textu byly použity články z knihy Zapomenutý malíř Bohumil Konečný vydané u příležitosti retrospektivní výstavy v roce 2007.)
Děkujeme panu Janu Hosnedlovi a paní Evě Hoffmanové za možnost uveřejnění.
V. Kobyláková

POZVÁNKA NA KONCERT
Město Kožlany ve spolupráci se Základní uměleckou školou Kralovice
srdečně zvou na koncert
EGIBAND - orchestr ZUŠ Kralovice
čtvrtek 7. 6. 2018 v 18:00 hod.
Sokolovna Kožlany
EGIBAND vznikl počátkem roku
2011 s myšlenkou zapojit do jednoho orchestru co nejvíce nástrojů
vyučovaných na kralovické základní umělecké škole. Tím bylo dosaženo velmi zajímavého a barevného zvuku orchestru a zároveň i
možnosti interpretovat rozmanité
hudební žánry. V době svého založení měl orchestr pouze 7 členů,
postupně se počet rozrostl až na
současných 23 členů. Orchestr od
svého založení působí pod vedením
Pavla Egermaiera, dlouholetého
Klávesy:
Akordeon:
Housle:

Příčná flétna:
Klarinet:

pedagoga Základní umělecké školy
Kralovice.
EGIBAND se zaměřuje zejména
na interpretaci filmové a populární
hudby. V jeho repertoáru naleznete i skladby, které pro orchestr
upravili přímo jeho členové Luboš
Marek a Pavel Habrych. Hra
v orchestru nabízí žákům jedinečnou možnost uplatnit své dosavadní muzikantské zkušenosti a
kromě rozšíření hudebních obzorů
jim přináší také nová přátelství.
Orchestr hraje významnou roli
při prezentaci školy. Kromě pořá-

Petr Vaněk
Luboš Marek
Barbora Bathory, Klára Beránková, Stanislava Horvathová, Kateřina Kaucká, František Kos, Tereza Růžičková, Lucie Soutnerová,
Nikola Soukupová
Dominika Moulisová, Vojtěch Šafařík, Kamil
Tichota, Lenka Říhová

www.kozlany.cz

Basklarinet:
Saxofon:
Trubka:
Basová kytara:
Bicí:
Zpěv:
Umělecký vedoucí:

dání vlastních koncertů se pravidelně účastní různých kulturních a
společenských akcí zejména měst
Kralovice, Kaznějov a Horní Bříza.
Vystupoval například na plese
města Kralovice, dále na Kralovické pouti, Muzikantském bále
v Horní Bříze, slavnostech města
Horní Bříza, promítání studentských filmů v Kaznějově, vernisáži
regionálních umělců v Kozojedech,
aj. EgiBand se také opakovaně
účastnil
mezinárodní
přehlídky
mládežnických orchestrů ve Stříbře.
Vilém Šafařík
Pavel Egermaier, Dominika Moulisová, Kamil Tichota, Vilém Šafařík
Jakub Beneš, Jakub Váhala, Šimon
Váhala
Pavel Habrych
Tadeáš Pilný
Vilém Šafařík
Pavel Egermaier
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SPOLKY
Klub důchodců Kožlany připravuje zájezd na středu 23. května 2018 do Děčína a lodí dále po Labi do Hřenska. Informace ohledně zájezdu budou na vývěskách v polovině května.

Kožlanští hasiči - Zásahová jednotka
V březnu se vrátila z opravy naše Tatra T815, která byla na opravě podvozku a spojky v servisu v
Rybnici. Kvalita odvedené práce
se pozná v následujících letech, ale
věříme, že opravované části vydrží
co nejdéle. Byla také nutná oprava
plovoucího čerpadla, které nestartovalo a nebylo tedy možné jej používat. Toto čerpadlo je ve výbavě
naší zásahové jednotky skoro 20
let. Oprava byla svěřena firmě Agrowest Kožlany, která se práce
ujala k naší plné spokojenosti, a
patří jí velké díky za odvedené dílo. Dalším problémem, který jsme
dodatečně zjistili, je nedostatečný
výkon naší elektrocentrály, která
bohužel nestačí na provoz ponorného kalového čerpadla. Výkon této centrály je na hranici jejích
možností, kdy v některých případech stačí a v některých už ne –
záleží na čerpaném materiálu. Bohužel pro naše potřeby musí vždy
a všude spolehlivě dodávat potřebný výkon, a proto asi bude

muset být nahrazena výkonnější
jednotkou.
Všichni velitelé se zúčastnili cyklické odborné přípravy velitelů na
stanici HZS v Nýřanech. Tato příprava je povinná pro výkon této
funkce. Strojníci jednotky se průběžně starají o naši techniku při
jejích pravidelných kontrolách, a
při kondičních jízdách se svěřenou
techniku učí bezpečně ovládat.
Celá jednotka se bude připravovat na domácí soutěž Kožlanská
jízda, která proběhne 5. května
2018 v Kožlanech a týden poté 12.
5. 2018 se v Kožlanech koná
hasičské cvičení okrsku Kožlany –
Chříč.

Dále se jednotka ve spolupráci
se sborem SDH Kožlany podílela
na pokračování stavby pergoly,
která bude sloužit jako přístřešek
pro různé akce a také pro uskladnění překážek pro činnost Mladých
hasičů.
Jako hasiči a uživatelé HZ jsme
ve spolupráci s městem Kožlany
požádali o změnu tarifu na elektrickou energii. Část hasičské
zbrojnice, včetně zrekonstruované
klubovny z dřívější kotelny, je vytápěna elektrickými přímotopy.
Proto věříme, že po změně tarifu
klesne částka za odběry energie,
která byla po letošním vyúčtování
poměrně vysoká. Letos poprvé se
přes zimu kolektiv Mladých hasičů
nemusel
stěhovat
do
jiných
prostor, a všechny schůzky se tak
uskutečnily ve zbrojnici, což se
samozřejmě na zvýšené spotřebě
také projevilo.
Michal Šot,
velitel JSDH Kožlany

SDH Kožlany a kolektiv Mladých hasičů
Mladí hasiči v březnu trénovali
na pohárovou soutěž v Úněšově,
kde se 17. 3. běžel poslední branný závod v letošní sezóně. Své síly
se soupeři změřila všechna naše
družstva, přípravka, mladší i starší. Přípravka měla ve své kategorii
další čtyři týmy, a ač je to divné,
všichni skončili (jako vždycky)
první . Družstvo mladších začíná
v této sezóně vystrkovat růžky a
v konkurenci dalších 20 družstev
obsadili krásné osmé místo. Družstvo starších se po propadáku
v Oboře poněkud „vzmužilo“ a
skončili uprostřed startovního pole
– 12. místo mezi 24 týmy.

Po soutěži v Úněšově jsme se již
začali připravovat na disciplínu,
kterou na svém fotbalovém hřišti
hostí manětínští hasiči – požární
útok CTIF. Tato disciplína je pro
www.kozlany.cz

děti i vedoucí poměrně náročná,
pro děti pro technickou náročnost
a nutnost při jejím provádění mlčet, a z tohoto důvodu je náročná i
pro vedoucí, především psychicky
. I proto jsme 21. duben a manětínskou
soutěž
očekávali
s menšími
obavami.
Ale
v Manětíně se ukázalo, že se nám
náročné tréninky vyplatily – přípravka srovnala své síly se stejně
„starými hasiči“ z Bučí a obě přípravky tradičně vyhrály – pro nás
však byla lepší ta naše, protože
celou trať absolvovala podle pravidel hry Plamen s roztažením hadic,
na rozdíl od Bučí, které využilo
úpravy pravidel pro Manětín a běželi bez hadic…… No nic, my budeme připraveni do mladších lépe
. Mladší družstvo si zřejmě
z tréninků vzalo také dost, protože
mezi 21 týmy nakonec opět skončili na velice pěkném osmém místě
– škoda jen nováčkovských chyb
některých členů družstva, mohlo to
dopadnout ještě o kousek lépe.
Starší družstvo, kde někteří tuto
soutěž také absolvovali naostro
poprvé, nakonec skončilo na jedenáctém místě v konkurenci sedmnácti týmů. První pokus se oprav-

du nepovedl, ani časově, ani na
trestné body, druhý pokus pak
znatelně zlepšili a ujistili se, že
mohou být vždycky lepší. Všem
dětem za jejich výkony moc děkujeme.

V březnu
náš
sbor
pořádal
v hasičské zbrojnici dvě významné
okresní akce – 1. března to byl
Okresní aktiv velitelů okrsků a velitelů jednotek JPO II a JPO III, a o
Kožlanský zpravodaj 5 /2018
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víkendu 24. a 25. března školení
vedoucích mládeže okresu Plzeň –
sever – zde se zúčastnilo 81 vedoucích
mládeže
+
školitelé
z celého okresu Plzeň-sever. Obě
akce se velmi vydařily a od vedení
Okresního sdružení hasičů Plzeňsever jsme za ně obdrželi poděkování. Toto poděkování patří především všem členům našeho sboru,
kteří se podíleli na obsluze a chodu
občerstvení a na technickém zabezpečení obou akcí.

Ještě nabízíme pár volných
míst na našem letošním letním
táboře,
který
proběhne
v termínu 12. 8. – 18. 8. 2018.
Cena za pobyt činí 1800,- Kč za
Vašeho potomka, zajištěny jsou
samozřejmě celodenní pitný režim,
strava 5x denně, výlety, soutěže,
odměny, atd.… . Případní zájemci
o přihlášku se mohou obrátit na
vedoucí našeho kolektivu MH Hanku Klausovou, nebo si zavolat o in-

formace vedoucí Janě Češkové na
telefon 724 995 010.

Michal Češka, vedoucí Mladých
hasičů SDH Kožlany

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Výsledky - duben:
A-mužstvo:
Kožlany - Nýřany B 4:1 (3:1)
Branky: O. Hurt 2, Souček, T. Hurt
Dobříč – Kožlany 5:1 (1:0)
Branka: Tupý
Úlice – Kožlany 0:3 (0:2)
Branky: Šnajdr, P. Jícha, Holeček
Kožlany – Manětín 7:1 (5:1)
Branky: P. Jícha 3, Tupý, Holeček, Šnajdr, J. Hromada
Hunčice – Kožlany 3 : 4 (1 : 3)
Branky: Šnajdr 3, Kříž
Stará garda:
Kožlany – Zruč 1:4 (0:2)
Branka: Volín
Kožlany – Plasy 3:6 (2:2)
Branky: Šubrt, Běláč, Bílek
Mladší přípravka:
Mladotice – Kožlany 7:3 (3:1)
Branky: M. Koura 3
Program - květen:
A-mužstvo (sobota):
5. 5. Kožlany – H. Bříza B
12. 5. Sulkov - Kožlany
19. 5. Kožlany – D. Bělá B
27. 5. Kralovice B - Kožlany

17:00
17:00
17:00
14:00 (NE)

Stará garda (pátek):
4. 5. Druztová - Kožlany
7. 5. Kožlany - Chrást
11. 5. Kožlany - Třemošná
18. 5. Chrást - Kožlany
25. 5. Kožlany - Manětín

18:00
18:00 (PO)
18:00
18:00
18:00

Kožlany – Plasy 3:2 (1:1)
Branky: M. Koura 2, Kašpar
Trnová – Kožlany 2:10 (0:4)
Branky: M. Koura 5, V. Koura 2, Kašpar 2, Beneš
Kožlany – Kralovice 7:3 (4:1)
Branky: M. Koura 4, V. Koura 2, Kašpar
Kožlany – Hadačka 2 : 6 (2 : 2)
Branky: M.Koura, Beneš
Starší přípravka:
Mladotice – Kožlany 6:10 (1:4)
Branky: Šot 4, M. Berbr 3, Dimitrov 2, V. Hromada
Kožlany – Plasy 14:4 (6:4)
Branky: Šot 5, Daniel Konopásek 4, V. Hromada,
Kašpar, Spurný, M. Berbr, Mudra
Trnová – Kožlany 0:5 (0:4)
Branky: Šot 2, Mudra, Michalovský, Dimitrov
Kožlany – Kralovice 2:9 (1:4)
Branky: Dimitrov, Šot
Kožlany – Hadačka 10 : 8 (6 : 6)
Branky: Šot 7, Daniel Konopásek 2, M.Berbr

Přípravky (pátek):
1. 5. Žihle - Kožlany
4. 5. Kaznějov - Kožlany
7. 5. Dolní Bělá - Kožlany
9. 5. Dolní Bělá - Kožlany
11. 5. Kožlany – H. Bříza
17./18.
21./22.
24./25.
28./29.

5.
5.
5.
5.

-

1.
1.
2.
2.

kolo
kolo
kolo
kolo

17:00 (ÚT)
17:00
17:00 (PO)
17:00 (ST)
17:00

nadstavby
nadstavby
nadstavby
nadstavby

17:00
17:00
17:00
17:00

(ČT/PÁ)
(PO/ÚT)
(ČT/PÁ)
(PO/ÚT)

DBaK
Sezóna 2017/18 skončila. Do prázdnin nás čekají již
pouze dvě soutěžní akce, ale obě jsou již začátkem
sezóny 2018/19 a obě jsou kvalifikacemi o to, jakou
soutěž budou hrát naše dvě družstva.
První kvalifikace čeká tým juniorek U19. 2. místo ve
finálové skupině DL s sebou nese i právo účasti v baráži o extraligu. Po krátkém rozmýšlení jsme se rozhodli tohoto práva využít a tak v termínu 25.-27.5.

www.kozlany.cz

jedeme sehrát barážový turnaj do Havířova. Soupeři
nám budou týmy domácího BK Havířov, BK Strakonice
jako sestupujícího z extraligy a BK Chomutov, kteří
právo účasti získali převodem od Jablonce, který byl
druhým sestupujícím. Turnaj bereme jako další krok
na cestě do špičky českého basketbalu a i když nepostoupíme, sehrajeme těžké zápasy, které hráčky opět
posunou.
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Druhá kvalifikace čeká letošní tým mladších žákyň
U14 a rozhodne o tom, zda si v kategorii U15 zahrají
ligovou soutěž nebo soutěž nižší – nadregionální. Tato
kvalifikace se bude losovat 7. 5. a tak soupeře zatím
neznáme.

O výsledcích obou kvalifikací Vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje zároveň s výsledky
všech družstev DBaK v sezóně 2017/18.
J. Buňka

Anketa
Anketní otázka na květen:

Výsledky ankety za duben:

Kdy se narodil prezident Dr. E. Beneš –
náš rodák a spoluzakladatel svobodného
československého státu?

(původní rodný dům E Beneše lavírovaná kresba A Anderta)
Nová anketa byla spuštěna 1. 5. 2018

(stav k 30. 4. 10:40)

Citát měsíce
„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má
docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let,
řekl jsem si:“ Kdyby tu tak byl a poradil mi!““
Tomáš Baťa
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či
tištěné formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský
řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako
měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 5 /2018
strana - 8 -

